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RÆK KALDET
VIDERE!

Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

›Kom over til Makedonien og hjælp os‹. 

Sådan lød kaldet til Paulus i et syn. Det 

fik ham til straks at sætte kurs mod 

Makedonien. MF vil også gerne række 

et kald videre: hjælp os med at bede 

nye studerende frem. For at efter-

komme efterspørgslen på præster fra 

MF’s bagland er vi nødt til at uddanne 

væsentligt flere teologer, så vi stiler 

efter at optage 32 nye studerende til 

sommer. Hjælp os gerne med at spotte 

potentielle teologistuderende og giv 
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19.-22. januar Teolkursus på MF
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24. februar Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg

24. februar Kirkelig Aftenundervisning i Herning

25. februar Studieintroduktionsdag på MF

26. februar Efteruddannelse på MF

12. marts Konference om dåb og nadver i folkekirken
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Fakultetsleder

Thomas Bjerg Mikkelsen

Akademisk leder 

Kurt E. Larsen

dem en opfordring til at søge ind på 

FIUC-Aarhus’ uddannelse på MF, der 

har optag til sommer. Se bestyrelsens 

artikel side 12 og nyhedsartiklen side 13.

Dette efterår vil vi aldrig glemme. For der mistede en af vores studeren-

de, Katrine Lilleøre Holm, sit liv i en trafikulykke.

Bestyrelsesformand 

Jørgen Jørgensen

Sekretariatsleder 

Walther Plauborg Hansen

Studenterrepræsentant 

Jón Lange Bech

Landssekretær

Nils Andersen (ansvarshavende redaktør)
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VI VIL ALTID
HUSKE KATRINE

Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder

Den onsdag morgen, hvor vi fik den 

forfærdelige besked, planlagde vi en 

mindehøjtidelighed. Professor Kurt 

E. Larsen hentede sin præstekjo-

le, og vores lærer i sjælesorg, 

Leif Andersen, udarbejdede 

en liturgi, som vi kunne 

følge. Menighedsfakultetets 

formand, Jørgen Jørgensen, 

skrev en lille hilsen, som jeg 

kunne læse højt i forbindelse 

med en lille tale. Her lød det 

blandt andet:

 Ord bliver fattige i timer som 

disse. Og dog er ord, hvad vi har at 

give hinanden. Ikke bare velmenende ord, 

men også Livets ord fra ham, der har døden 

og dødsrigets nøgler: ›Den, som tror på 

mig, skal leve, om han end dør‹ (Joh. 11,25). 

 Det var svært at skulle samles på 

denne måde, men også nødvendigt. 

Vi havde behov for sammen at gå ind 

i sorgens landskab og lytte til Ord fra 

ham, som er fra evighed til evighed.

 Mens vi var sammen, kredsede vo-

res tanker om Katrine og hendes mand, 

Martin. Vi tænkte også på hendes 

forældre, Bente og Stig. Og vi græd. 

Tabet er fortvivlende, og vi blev ramt af 

en overvældende følelse af tab. For hold 

op, hvor har vi mistet meget!

 Katrine var et glad, nysgerrigt, 

empatisk og følsomt menneske, som 

var elsket og afholdt af mange. Hendes 

undervisere beskrev hende som en dyg-

tig studerende, som havde en herlig, 

smittende glæde ved teologien. Hun vil 

blive savnet og husket.

 Vi ved af erfaring, at den slags 

begivenheder sætter spor langt ud i 

fremtiden. 

 I 1978 blev en af MF’s stude-

rende og hans halvandet år 

gamle søn kørt ned og dræbt. 

En ung mor mistede da på et 

splitsekund både sin søn og sin 

ægtefælle. Det er mange år si-

den nu, men flere af hans gamle 

studiekammerater og undervisere 

har i forbindelse med Katrines død 

fortalt om, hvad det betød for dem 

dengang, og hvad det fortsat betyder 

for pårørende og venner. 

 Der er nu gået mere end fire årti-

er, og de døde er endnu ikke glemt. 

Tværtimod er der fortsat mennesker, 

som bærer dem med som en dyrebar 

erindring.

 Det vil vi også gøre med Katrine. Vi 

vil huske hende!

 Æret være Katrine Lilleøre Holms 

minde.
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MF-TEOLOGER TJENER 
EVANGELIET I VIDT 
FORSKELLIGE JOBS

Nils Andersen, landssekretær

Menighedsfakultetet har siden 1972 uddannet teologer til kirkens op-

gave med at kommunikere evangeliet til verden nationalt og internati-

onalt. Under mottoet ›Teologi for kirkens skyld‹ vil vi ruste kommende 

præster og andre ledere til at gøre en forskel i Guds Riges arbejde. I vidt 

forskellige ansættelser. Se eksemplerne her.

Årene som bachelorstuderende på MF 

har givet mig rigtig meget, som jeg ikke 

ville være foruden. I løbet af de godt to 

år jeg har arbejdet som missionær i 

Indre Mission, har jeg dagligt nydt godt 

af den ballast, som jeg har med derfra. 

Det gælder i den personlige samtale, i 

arbejdet med bibeltekster, i forkyndel-

sen og på mange andre områder.

– Anders Medom Mølleskov Madsen,

missionær i Indre Mission

Jeg er endt som præst i Aalborg Valg-

menighed, og det var vist meget godt 

for mig, forhåbentlig også for kirken 

og måske endda for Guds rige. Som 

valgmenighed nyder vi godt af øget 

frihed i ydre former samtidig med, 

at vi er forpligtet på teologi og orden 

fra folkekirken; og det er det rum, jeg 

har brug for at være i! Vi nyder godt 

af samarbejdet med sognekirkerne, 

frikirkerne, kommune og foreningsliv 

og oplever, hvordan folk kommer ind 

fra gaden, eller vi kommer ud på gaden 

og mødes af Jesu frisættende kærlighed 

igennem vores fællesskab.

– Pelle Kviesgaard, 

præst i Aalborg Valgmenighed

Jeg vidste i en tidlig alder, at jeg gerne 

ville læse teologi. I min studietid fik jeg 

mulighed for at gå på opdagelse i de bi-

belske skrifter og kirkens rige tradition. 

Min teologiske uddannelse muliggør, at 

jeg i dag kan arbejde med at reflektere 

over de udfordringer og muligheder, 

som kirken er konfronteret med aktuelt.

– Jeppe Bach Nikolajsen, forsker og 

underviser i Etik og Religionsfilosofi på MF

De kristne skoler er et vigtigt supple-

ment til hjemmenes og menigheder-

nes oplæring og dannelse i den kristne 

tro. Her kan vi som teologer bidrage 

med et hjerte, der kender Kristus og 

nåden i ham. Både i den egentlige 

kristendomsundervisning og i sam-

vær, samtale og sjælesorg er den klare 

skelnen mellem loven og evangeliet et 

uundværligt bidrag. Og her oplever jeg 

som teolog, at jeg gennem opgaverne 

på en kristen skole er med til at give 

unge en frisættende relation til deres 

skaber og frelser.

– Robert Bladt, 

forstander på Børkop Højskole

Jeg har et kald til at tjene Gud. Jeg har 

arbejdet med børn og unge i 11 år, så åb-

nede Gud en ny dør for mig som sogne-

præst, og nu arbejder jeg med folk i alle 

aldre. Opgaverne er meget forskelligar-

tede, og mulighederne uendelige, kun 

fantasien sætter grænser. Mest af alt 

handler det om at forkynde evangeliet 

for alle aldre, for nogle der kender me-

get til det, og andre som intet kender 

til det. Særligt holder jeg af mandag, 

som er min fordybelsesdag, hvor næste 

søndagsprædiken bliver lavet. 

– Mona Kjær Nielsen, sognepræst i Snejbjerg

Jeg tjener Gud ved at støtte formænd og 

LMU’ere i Øst- og Vestjylland. Her ser jeg 

Anders Medom Mølleskov Madsen

Robert Bladt Emil Kjær Brande

Brian Bjørn Nielsen Peter Kofod Herbst  Kent Kjær Andersen

Mona Kjær Nielsen

Pelle Kviesgaard Jeppe Bach Nikolajsen
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Man bliver en bedre teolog på MF 

Der er gode grunde til, at man kan overveje at læse 

teologi andre steder end MF. Men man skal alligevel vælge 

at læse på MF, for man bliver simpelthen en bedre teolog 

der. Enormt dygtige undervisere. Et unikt studiemiljø. Altid 

med øje for menighederne og i kærlighed til Kristus. Det er 

en investering at vælge en bachelor, som er mere besvær-

lig, og som ikke giver SU. Men man skal være teolog resten 

af livet, så det er en investering, som er godt givet ud.

– Søren Rønn, cand.theol. og rejsesekretær for KFS fra 1.1.2021

bl.a. en vigtig opgave i formandssamta-

len, hvor jeg søger at møde formanden, 

høre hvilket menneske jeg sidder over-

for, udfordringer, glæder og lignende. 

Og så at kunne vise dem at deres første 

og vigtigste kald er at være Guds barn.

– Emil Kjær Brande, ungdomssekretær 

i Luthersk Missions Ungdom

Jeg er rejst til Tanzania som missionær, 

fordi Gud har kaldet mig til det gen-

nem Luthersk Mission. Min uddan-

nelse fra MF og Aarhus Universitet 

giver en god baggrund for at stå i en 

undervisningsopgave på bibelskolen i 

Kiabakari og virke som præst i Den Lu-

therske Kirke i Tanzania. Her er der rige 

muligheder for at forkynde evangeliet 

og være med til at udruste kirkens 

kommende ledere til tjeneste.

– Brian Bjørn Nielsen, missionær i Tanzania 

for Luthersk Missions Forening

Jeg er præst, fordi Gud har givet mig en 

gave i forhold til at forkynde evangeliet 

om Jesus og Bibelens lære, så det bliver 

forståeligt og troværdigt ind i vores tid; 

så mennesker kaldes i retning af Jesus 

og vokser i tro på og tjeneste for ham. 

Som præst har jeg det privilegium at 

tjene som forkynder og underviser, så 

jeg må være med til at udruste de tro-

ende til tjeneste, og derigennem være 

med til at opbygge Guds kirke.

– Peter Kofod Herbst, 

præst i Kronjyllands Frimenighed

Teologi for Kirkens skyld – også den globale

Som teolog har jeg været med til 

at uddanne og udruste præster og 

menighedsledere i Cambodja. Min 

uddannelse har været et krav fra sko-

lens side for at sikre undervisningens 

niveau, men det har også været en del 

af forudsætningen for skolens akkre-

diteringsproces, der blev gennemført 

sidste år. At arbejde med teologi både 

tværkonfessionelt og interkulturelt har 

været lærerigt og en kæmpe oplevelse. 

Det er mit ønske, at mange flere må få 

del i den oplevelse.

– Kent Kjær Andersen, missionær i Cambodja 

for Luthersk Missions Forening

Jeg er præst i folkekirken af fire grunde: 

– Fordi Guds menighed og Kristus selv 

er til stede dér. (To og tre er forsamle-

de i Jesu navn – ofte også en del flere! 

Nadveren forvaltes efter Jesu indstiftel-

se, og evangeliet forkyndes, hvis nogen 

kan og vil!)

– Fordi mere end 70 % af danskerne 

føler et tilhørsforhold til folkekirken

– Fordi jeg får lov at være til stede med 

Guds ord og nærvær i alle faser af men-

neskers liv

– Fordi, hvis ikke jeg tager imod kaldet, 

så vil en anden træde i stedet, og hvem 

ved, hvad der så vil blive forkyndt?

– Peter Ø. Jacobsen 

sognepræst ved Sankt Hans Kirke, Odense

Evangeliet skal videre til næste gene-

ration. Unge skal høre om Jesus, og jeg 

har et spændende job, hvor lige præcis 

den opgave fylder ret meget. På Det 

Kristne Gymnasium underviser jeg alle 

klasser i faget Kristendom, og jeg har 

mange samtaler om tro med eleverne i 

tre meget afgørende år af deres liv. Det 

er den periode, hvor de finder sig selv, 

finder en hobby, måske en kæreste – 

og forhåbentlig bliver fundet af Jesus. 

De skal også kaldes til tjeneste i kir-

kens arbejde, og jeg glæder mig over, 

at ret mange af mine elever overvejer 

at læse teologi.

– Erik Kloster, lærer på 

Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing 

Jeg arbejder i den grafiske designvirk-

somhed, 2K/DENMARK, i det sydlige 

Aarhus, hvor vi har specialiseret os i de-

sign og typesetting af Bibler. Vi har kun-

der i hele verden, men de fleste bibler, 

vi laver, er til det amerikanske marked. 

Min sjældne stillingsbetegnelse er bibel-

konceptudvikler, og jeg bruger dagligt 

min teologiske uddannelse i udviklingen 

af nye bibeludgaver som eksempelvis en 

kronologisk, synoptisk sammenstilling 

af de fire evangelier, der hidtil er udgivet 

på engelsk, spansk, hollandsk, dansk, 

tysk og nu snart også på kinesisk. 

– Johannes Krejberg Haahr, 

bibelkonceptudvikler 

›Evangeliet over grænser‹ siger vi i 

missionsselskabet Promissio, som 

jeg til dagligt er generalsekretær for. 

I udgangspunktet begyndte jeg på 

teologistudiet for at blive præst, men 

under specialet blev jeg kaldt en anden 

vej. Det teologiske ligger som en un-

derstrøm for en stor del af de emner, 

som jeg arbejder med. Selvfølgelig er 

der elementer fra andre studier, som 

ville have været brugbare i mit job, men 

jeg vil ikke bytte, for i missionsarbejdet 

bliver man ofte sendt i en ny retning, og 

så er det godt at have den fundamenta-

le viden helt på plads – så som: hvorfor 

er vi her? Vi er til, fordi mennesker skal 

have et livsforvandlende møde med 

Jesus! Derfor skal vi være godt teologisk 

klædt på om grundsandhederne, så vi 

formår at formidle evangeliet, uanset 

hvilken grænse vi skal over.

– Frede Ruby Østergård, 

generalsekretær i Promissio

Efter mange år i tjenesten som præst 

kan jeg sige med hånden på hjertet, 

at ikke to dage har været helt ens. Det 

værdsætter jeg. I en opbrudstid må 

man gerne have noget på hjerte, og 

mulighederne for at tale med menne-

sker om troen på Gud er mange. Det er i 

bedste forstand et job med mening.

– Keld Dahlmann, 

International præst, Aarhus Valgmenighed 

I Bibelen Live er mit hovedfokus at 

recitere bibelteksten ordret. Når jeg 

efter recitationen har samtaler om ind-

holdet, trækker jeg på alt, jeg har lært 

gennem livet og dermed også på alt 

det gode, jeg lærte på MF. Derudover 

giver det en vis ballast, når jeg skal lave 

nye aftaler at henvise til, at jeg har en 

bachelor i teologi. Så uanset om man 

ender som præst, forkynder, underviser 

eller måske det lidt mere nichepræge-

de, så vil man aldrig fortryde den gode 

undervisning, man modtager som 

studerende på MF.

– Klaus Højgaard Laursen, 

bibelrecitator, Bibelen Live

Peter Ø. Jacobsen Erik Kloster  Johannes Krejberg Haahr Keld Dahlmann Frede Ruby Østergård Klaus Højgaard LaursenSøren Rønn
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STUDIEINTRODUKTIONSDAG DEN 25.2.2021

Torsdag den 25. februar inviterer MF til studieintroduktionsdag, hvor alle 

interesserede er meget velkommen til at følge noget af undervisningen, få en 

rundvisning og ikke mindst høre om bacheloruddannelsen på FIUC-Aarhus. 

Vær gerne med til at gøre studieintroduktionsdagen kendt blandt potentielle 

studerende. Program kommer senere.

SEMESTERINDLED-
NINGSFORELÆSNING 
VED JEPPE BACH NIKO-
LAJSEN DEN 4.1.2021

Lektor Jeppe Bach Nikolajsen 

holder semesterindledningsfore-

læsning mandag den 4. januar kl. 

15, når vi skyder det nye semester 

i gang. Jeppes emne er Gives der en 

kristen etik? En kritik af K. E. Løgstrups 

position. Alle interesserede er vel-

komne, så langt pladserne rækker. 

Gratis deltagelse, tilmelding er ikke 

nødvendig.

EFTERUDDANNELSEN 
OM EPISTELTEKSTERNES 
TEOLOGI OG 
PRÆDIKENPOTENTIALE

MF’s akademiske efteruddannel-

se fortsætter med et nyt modul til 

foråret 2021. Temaet bliver Episteltek-

sternes teologi og prædikenpotentiale. 

Underviserne er adjunkt Klaus Vibe 

fra MF samt valgmenighedspræst 

Henrik Højlund. Efteruddannelsen er 

for præster, kirkeligt ansatte, lærere, 

teologer og alle andre interesserede, 

der har en uddannelse på mindst 

bachelorniveau. Se program på 

www.teologi.dk.

DAVID SØHOLM 
JOHANSEN ANSAT
SOM PRÆST I KOLDING 
VALGMENIGHED

David Søholm Johansen er ansat 

som præst i Kolding Valgmenighed 

på deltid på 73 % fra 1. januar 2021. 

Her får David ansvar for børne- og 

ungdomsarbejdet. Ordinationen 

forventes gennemført i begyn-

delsen af 2021. David har taget sin 

bacheloruddannelse i teologi på 

Menighedsfakultetet og er cand.

theol. fra Aarhus Universitet og af-

slutter Pastoralseminariet i decem-

ber. I Kolding Valgmenighed bliver 

David præstekollega til MF-teolo-

gen Mads Peter Kruse.

JESPER SMED RISBJERG 
NY LÆRER PÅ LTC

Fra 1. august 2021 ansættes cand.

theol. Jesper Smed Risbjerg som ny 

lærer på Kristeligt Forbund for Stu-

derendes (KFS’) ledertræningscen-

ter (LTC) i Ødsted. Her bliver Jesper 

kollega til en anden MF-teolog: 

Peter Leif Hansen. Jesper tog sin 

teologiske bacheloruddannelse på 

MF og har arbejdet som ungdoms-

præst i Herning Bykirke. 

MF SØGER LIKVID KAPITAL TIL IGANGSÆTTELSE AF BYGGERI

MF søger mellem en og halvanden million kroner i korte midlertidige lån til igangsættelse af nyt byggeri i MF’s baghave. 

Vi håber, at nogle af MF’s venner kan se et perspektiv i at hjælpe os på denne måde og samtidig selv slippe for at skulle be-

tale renter for at have pengene stående i banken. Vi spørger om minimum 100.000 kr. per lån. Kontakt sekretariatsleder 

Walther Plauborg Hansen for flere informationer, 7356 1242 eller wph@teologi.dk.

KORT NYT

MF OG CORONAEN 

På trods af corona-restriktionerne er det heldigvis lykkedes at gennemføre 

fysisk undervisning dette semester. Men der er krav om at bære mundbind 

eller visir i alle fællesrum, undtagen når man sidder ned i kaffestue og audito-

rier. Alle, der kommer ind på MF, skal som det første spritte eller vaske hænder 

og tage mundbind eller visir på. Nogle arrangementer har desværre måttet 

aflyses: Spotlights den 13. november og temadagen om kvindelig præstetjene-

ste den 27. november.

TEOLKURSUS
19.-22.1.2021

Det årlige Teolkursus afholdes 

næste gang den 19.-22.1.2021 på MF. 

Temaet er Enhed med Kristus, og 

hovedforelæser bliver den skotske 

professor i Ny Testamente Grant 

Macaskill. Kurset er for præster, te-

ologer og alle andre interesserede. 

Se program på www.teologi.dk.
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Omringet af enormt dygtige teologer 

Jeg læser teologi, fordi det føles rigtigt, fordi det er vigtigt, og fordi jeg brænder 

for det. Og jeg ønsker mig redskaber til at give den brand videre og til at lyse for 

andre. MF imødekommer den brand i mig.

 MF er et fantastisk studiested, fordi man som studerende er omringet af 

enormt dygtige teologer og motiverede medstuderende. Det sociale fællesskab 

skaber et rum, hvor der er plads til at være, som man er, og som lægger op til 

mange spændende snakke. Man bliver set og hørt og taget alvorligt, både på 

det menneskelige og på det faglige plan. Det giver et kæmpe drive.

 Jeg læser teologi, fordi jeg brænder for at bruge uddannelsen til at møde 

mennesker og til at tale og virke tro. Jeg vil gerne arbejde med unge mennesker, 

og jeg vil gerne en dag stå i kirken i en præstekjole.

Sissel Jørgensen, FIUC-Aarhus, 2019-holdet

Hyggeligt – og akademisk niveau i top

Jeg læser teologi på MF, fordi jeg hørte om stedets vision og kald, nemlig væk-

kelse i Danmark. En mission som jeg synes, at jeg kan se mig selv i! Et kald til at 

drive teologi for menighedens skyld. Den skrivebordsteologi, som vi arbejder 

med hver dag i løbet af studiet, skal i sidste ende bruges i den virkelige verden.

 Det er fedt at læse på MF, da jeg kan mærke, at lærerne brænder for deres 

fag. Om det er Dogmatik eller Gammel Testamente, så er lærerne engagerede 

og klar til at hjælpe.

 Studiemiljøet var også noget af det første, som jeg lagde mærke til: Hjemligt! 

Det er hyggeligt samtidigt med, at det akademiske niveau er i top!

 Jeg håber på at kunne bruge uddannelsen som præst en dag. Jeg vil gerne ud 

og proklamere den kristne teologi, som, jeg tror på, kan være med til at forme 

folks selvbilleder og verdenssyn. Det tror jeg, at der er behov for i dag, specielt 

blandt unge med smadrede selvbilleder.

Sebastian Vestergaard, FIUC-Aarhus, 2019-holdet

Jeg er glad for sammenholdet på MF

Jeg studerer teologi, fordi det både er interessant og giver mig noget personligt. 

Det udvider min forståelse for religion og giver mig et moralsk grundlag at træf-

fe beslutninger på, hvor mennesket er i centrum. 

 Jeg er glad for sammenholdet på MF, og afstanden mellem undervisere og 

studerende er kort. Jeg har stor medindflydelse på, hvad der sker og kan fx være 

med til at invitere spændende personer til at tale på Speakers Lounge.

 Jeg vil efter studiet gerne arbejde som NGO’er med nødhjælp nationalt eller 

internationalt. Et ophold i Etiopien gjorde indtryk og satte tanker i gang, og jeg 

oplever sammenhængen mellem mission og humanitær nødhjælp spændende.

Marcus Taulborg, FIUC-Aarhus, 2019-holdet

›Hvorfor er I ikke vores præster?‹

Jeg er af flere blevet opfordret til at studere teologi. Da jeg er vokset op med KFS 

med syn for evangelisation, ønskede jeg ikke at studere i en kristen boble og 

overvejede at studere teologi på universitetet. Men én gjorde mig opmærksom 

på det faktum, at jeg jo skulle bruge uddannelsen resten af livet, og at det derfor 

er vigtigt med en bibeltro kvalitetsuddannelse. Så valget faldt på FIUC-Aarhus 

på MF.

 Selv om jeg ikke er akademisk anlagt, oplever jeg, at uddannelsen har høj 

kvalitet og giver mange AHA-oplevelser, og at jeg virkelig kan bruge den til 

noget. Lærerne er til at snakke med omkring fagene og også mere generelt. Det 

oplever jeg helt vildt gavnligt. Jeg kan applicere undervisningen til min hverdag 

og har jævnligt dialoger med mine medstuderende om, hvad undervisnin-

gen betyder for vores teologi og gudsbillede. På den måde både opbygger og 

opmuntrer vi hinanden. Jeg får virkelig meget ud af undervisningen og bliver 

udrustet til at leve som kristen i dagligdagen.

 Jeg er åben over for at skulle ansættes som præst eller i en kirkelig organi-

sation som fx KFS. I KFS har jeg mødt forbilledlige ledere, som jeg gerne vil gå 

i fodsporene af. Men jeg har som LTC’er også oplevet gymnasieelever spørge 

os direkte: ›Hvorfor er I ikke vores præster?‹ Det har understreget for mig, hvor 

vigtigt det er at have præster med personlig tro. Det er ikke kun missionsfolket, 

der efterspørger det, og derfor mærker jeg en form for kald til at være præst.

Thomas Birk Sørensen, FIUC-Aarhus, 2019-holdet

SÅDAN OPLEVER VI
DET AT STUDERE TEOLOGI

Nils Andersen, landssekretær

MF-bladet har bedt fire studerende fra det seneste hold fortælle, hvor-

for de har valgt at læse teologi på FIUC-Aarhus’ uddannelse på MF, 

hvordan de oplever at studere her, og hvad de forestiller sig at bruge 

uddannelsen til. Vi håber, at deres udtalelser vil give flere smag på at 

studere teologi hos os.
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FRA BESTYRELSENS BORD

BED GUD KALDE TEOLOGI-
STUDERENDE FREM
– OG PRIK GERNE
ASPIRANTER PÅ SKULDEREN
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand

 Vores maksimale kapacitet er 32 stu-

derende, og vi håber på fuldt hus, når vi 

optager nye studerende sommeren 2021.

Vil I sammen med os bede med om, 

at vi må få 32 nye studerende på 

Menighedsfakultetet til august? 

Nogle gange er Guds kald afhængig af 

menneskers ›indblanding‹. Vi er mange, 

der har oplevet, at nogle prikkede os på 

skulderen med en bestemt opfordring, 

der førte til en overvejelse ind for Guds 

ansigt; der igen førte til en bestemt 

handling. 

 Vi kan naturligvis ikke bestemme 

over hinandens skæbner og karrierer, 

men hvis I kan se konturerne af en god 

præst i et ungt menneske, anbefaler vi 

jer at spørge vedkommende: 

Tror du ikke, det var en mulighed, 

at du skulle læse teologi på Menig-

hedsfakultetet? 

Både nuværende studerende, lærere 

og administrationen har sammen med 

bestyrelsen en længsel efter ›fuldt hus‹ 

af studerende på MF. Men vore personli-

ge kontakter er begrænsede, når vi taler 

om optag af nye studerende. Derfor:

Vil I være med til at opmuntre unge 

til at læse teologi med henblik på en 

kommende præstetjeneste?

Sammen har vi et ansvar for kirkens 

fremtid. Godt nok bekender vi, at kirken 

er Guds, men den er betroet i vore hæn-

der, og dens fremtid er i høj grad afhæn-

gig af den forkyndelse, der kommer til 

at lyde fra prædikestolene. Så bed og 

spejd sammen med os efter potentielle 

teologistuderende.

Siden 2016 har vi oplevet den store glæde, at MF-kandidater bliver ansat 

som præster i langt større tal end tidligere. Men det smerter os tilsva-

rende, når nogen henvender sig til os med håb om, at kandidater med en 

baggrund på Menighedsfakultetet vil søge deres ledige præsteembede, og 

vi så er nødt til at sige: ›Desværre; vi har ingen ledige kandidater for øjeblikket.‹

MF HÅBER PÅ
32 NYE STUDERENDE
TIL SOMMER
Nils Andersen, landssekretær

For bedre at kunne efterkomme den store efterspørgsel på præster og 

for at levere flere ledere til kirke og mission arbejder vi målrettet på at få 

et stort optag af nye studerende til sommer.

Der er så stor rift om MF-teologer, at 

vi er nødt til at uddanne nogle flere for 

bedre at efterkomme efterspørgslen. 

Derfor arbejder vi målrettet på at få 

fuldt hus i næste studenteroptag til 

sommer, nemlig 32 studerende. Vi har 

modtaget fondsmidler til at styrke og 

udvide vores kommunikationsindsats 

og er indgået et nært samarbejde 

med Sofie Due fra kommunikations-

bureauet ›hello church‹. Sofie hjæl-

per os med at arbejde målrettet og 

professionelt med især vores digitale 

kommunikation. På grund af corona-

situationen er vi hindret i at deltage i 

en række ungdomsarrangementer, så 

vi har i denne tid dårligere mulighed 

end normalt for at møde potentielle 

studerende fysisk. Derfor søger vi at 

udnytte mulighederne på de digitale 

platforme optimalt.

Ny rekrutteringshjemmeside

Vi er i fuld gang med at opbygge en 

helt ny hjemmeside for potentielle stu-

derende, hvor de nemt kan finde alle 

relevante oplysninger om FIUC-Aarhus’ 

bacheloruddannelse på MF, herunder 

vores attraktive studiemiljø. Allere-

de nu er hjemmesiden åben for alle 

interesserede, gå ind på www.teologi-

studiet.dk.

Nye professionelle videoer

På den nye hjemmeside ligger tre helt 

nye professionelt udarbejdede vide-

oer med tre MF-studerende, der hver 

fortæller, hvorfor de læser teologi på 

MF, og hvad de ønsker at bruge uddan-

nelsen til. Der ligger også nogle knap så 

nye og knap så professionelle videoer. Vi 

håber, at videoerne kan inspirere man-

ge unge til at overveje at studere 

teologi på FIUC-Aarhus.

Studieintroduktionsdag

den 25. februar

Vi glæder os over en stor deltagelse 

på MF’s studiepraktikdage i oktober, 

som viser, at der er stor interesse 

blandt unge for at studere teologi hos 

os. Næste mulighed for at deltage i 

undervisningen, få en rundvisning og 

en indføring i studiet og studiemiljøet 

er til studieintroduktionsdagen torsdag 

den 25. februar 2021. Program kommer 

senere, blandt andet på den nye hjem-

meside: teologistudiet.dk

Hjælp os med at nå målet

Som det fremgår af bestyrelsesforman-

dens opfordring på side 12, vil vi meget 

gerne spørge alle MF’s venner om at 

hjælpe os med at få fuldt hus af stu-

derende. Bed Gud kalde arbejdere ud 

til sin høst og vær meget gerne selv på 

udkig efter potentielle teologistuderen-

de. Henvis dem til www.teologistudiet.

dk samt studieintroduktionsdagen den 

25. februar. På forhånd tusind tak. Det 

gælder en vigtig sag!

Vi føler jo, at vi skylder jer, der tro-

fast har støttet Menighedsfakultetet 

gennem lang tid, at vi også kan levere, 

når I har brug for det. Det har været 

vanskeligt den seneste tid, fordi vi ikke 

har haft færdige kandidater til at dække 

behovet. Det lysner dog igen nu, idet 

en række MF-teologer fra 2013-holdet 

er ved at færdiggøre Pastoralseminariet 

dette efterår. 

 Alligevel kan vi, selv om vi anbefaler 

vores studerende at søge præsteembe-

de, med det nuværende antal stude-

rende slet ikke dække det behov, der er. 

Vi har derfor brug for jeres hjælp endnu 

engang. Ved siden af jeres økonomiske 

støtte og forbøn for Menighedsfakul-

tetet, har vi også brug for jeres hjælp 

i bønnen om, at Gud vil kalde teolo-

gistuderende frem. For et præstekald 

begynder nogle gange med et kald til 

studium. 
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LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56

ALLAN AXELSEN &

MAJBRIT BRUUN ANDERSEN

Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74

Vi stikker lidt dybere

Dorthea 
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn 

Vestergade 37, 8600 Silkeborg

86 81 64 11
www.dnbegravelse.dk

Chr. 8.s Vej 41, 8600 Silkeborg

www.lonedalsgaard.dk
mail@lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Psykoterapi 
& supervision 

af ledere 

ØKONOMI

VI HAR BRUG FOR
EN RIGTIG GOD
DECEMBER MÅNED
Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

bl.a., at Anja Smedstrup Christensen er 

tiltrådt og nu i fuld gang med sin ph.d. 

inden for Gammel Testamente.

Håber på 1.8 mio. kr. i december

I december sidste år blev der sat må-

nedsrekord med 1,8 mio. kr. i gaver til 

MF. Da vi pt er 40.000 kr. efter sidste år 

og har et større budget, håber vi meget, 

at det kan ske igen i år at nå tæt på 1,8 

mio. kr. Det vil give balance i halvårs-

regnskabet.

 Vi beder derfor frimodigt om en god 

december-gave til MF. Dit bidrag har – 

uanset størrelsen – betydning for MF og 

uddannelsen af præster, som der er så 

stor efterspørgsel på i disse år.

 På forhånd tak for fortsat opbak-

ning! 

 Kontakt mig, hvis du har spørgsmål 

eller har brug for flere oplysninger: 

wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

Det er snart eksamenstid og afslutning 

på endnu et semester på MF. Corona 

har sat begrænsninger for meget i dette 

semester, men undervisning, forskning 

og de fleste øvrige opgaver er blevet 

gennemført – med afstand. 

Sponsorløb

Sponsorløbet i august blev også gen-

nemført med afstand i tid og sted, idet 

hver enkelt deltager skulle vælge sin 

egen individuelle rute og tidspunkt for 

løbet. Resultatet blev 426.000 kr., og 

sammen med 13.000 kr. fra et enmands-

sponsorløb i september blev resultatet 

over gennemsnittet for de seneste fem 

år. Det er vi meget taknemlige for.

Budget

Budgettet for dette regnskabsår er 

efter et fald sidste år tilbage på samme 

niveau som for to år siden. Det skyldes 

DERFOR STØTTER JEG MF
Jeg støtter MF økonomisk, fordi jeg synes, at MF gør et rigtigt 

godt stykke arbejde. Først og fremmest ved at uddanne præster 

til menigheder rundt om i landet, også i folkekirken. Men også fordi MF 

kommer ud til baglandet i form af fx Kirkelig Aftenundervisning i Herning, 

som min kone og jeg har deltaget i med stort udbytte. Og så var vi glade for 

at deltage i fire samtaleaftener på MF her i efteråret arrangeret af Center for 

Kristen Apologetik. Det var rigtigt spændende. 

Ejgil Pedersen, Herning 

tjek
djurslands.dk

TRO BETYDER

FAKTISK

EN DISSE

Om Gud er liiiillleee elleeeer stooor 
for dig. Ja taaak! Vi dyrker troen i 
det lille og i det store fællesskab. 
Med plads til alle spørgsmål. Så; tro 
og tvivl trygt hos os. 

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

SÅDAN KAN DU STØTTE

Benyt en af nedenstående muligheder: 
Dankort: www.teologi.dk/dankort
MobilePay: Til nr. 21204. 
Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet
Netbank: Overførsel til 
reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

Se flere muligheder her: 
www.teologi.dk/stot

Forlaget Kolon udgiver bøger med relevans for det teologiske 
fagmiljø og for kirke, skole og samfund. 

PETER V. LEGARTH 

Romerbrevet I og II
Credo Kommentaren
Kolon | 256 sider/bog | 249,95 kr./bog

»Man bliver aldrig færdig med Romerbrevet ... Mit anliggende har 
først og fremmest været at sætte fokus på den historiske situa-
tion, hvori brevet er affattet: Hvad har Paulus ment, og hvorledes 
har menigheden i Rom forstået Paulus?«
PETER V. LEGARTH I BOGENS FORORD

NY CREDO KOMMENTAR 

TIL ROMERBREVET

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Peter V. Legarth giver her en vers 
for vers-gennemgang af Romer-
brevet. Første bind omhandler ka-
pitel 1-7 og andet bind kapitel 8-16. 
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